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WAARDEN
STENI AS heeft het breedste en meest verrassende 
assortiment van oppervlakken en formaten in de 
gevelbranche. We staan borg voor kosteneffectieve 
oplossingen, een duurzame esthetiek en kwaliteit.

We werken nauw samen met opdrachtgevers, architecten en aannemers om 
relaties op te bouwen voor de lange termijn en waarde te creëren. 

We doen ons uiterste best om een betrouwbare adviseur te zijn voor onze klanten 
bij de levering van de gevelproducten van de toekomst. Dit doen we door ervaring 
te combineren met kennis, innovatie, speelsheid en enthousiasme, en door 
nuttige hulpmiddelen en methodes aan te bieden. Onze partners mogen van ons 
verwachten dat we goed naar hen luisteren en precies begrijpen wat hun eisen en 
behoeften zijn. Onze klanten kunnen rekenen op een snelle en ongecompliceerde 
service, een uitstekende logistiek en een goede toegankelijkheid via de 
distributiekanalen.

Wij geloven dat een duurzame esthetiek, kwaliteit en milieu de sleutel 
vormen tot een goede toekomst. Wij zorgen voor duurzaamheid door sociale 
verantwoordelijkheid te nemen en producten te maken met een gedocumenteerde 
lange levensduur. We werken hard aan het verminderen van de hoeveelheid afval 
en onze CO2-uitstoot, en we doen ons best om de levenscycluskosten voor onze 
klanten laag te houden.

Onze visie : 

Innovatief

Kwaliteit

Klantgericht

Respect

“Creating the ultimate building expressions for future generations”

Oppervlakken

Voorgeboord en op 
maat gezaagd

Solide

Bestand tegen vorst en 
water

Een uitgebreide keuze 
aan kleuren

Milieuvriendelijk

Diverse glans-
varianten en 
structuren

Een functionele garantie 
van 40 jaar*

Een functionele garantie 
van 25 jaar*
Eenvoudige montage

Veilig

Duurzaam

Adviseur

PRODUCTVOORDELEN

*    Zie de pagina voor het betreffende product voor de garantie voor dit product.
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STENI COLOUR
Een solide en gladde gevelplaat met een oppervlak 
van elektronisch gehard acryl en een pure, 
exclusieve uitstraling. 

STENI Colour is een gevelplaat van een met glasvezel gewapende 
steencomposiet die ontworpen is als uitwendige bekleding voor 
alle soorten gebouwen. De platen dienen gemonteerd te worden in 
overeenstemming met de montagevoorschriften.

STENI Colour is leverbaar in een hele reeks 
standaardkleuren en formaten, en in drie verschillende 
glansvarianten. Op die manier vindt u altijd een product dat 
precies past bij uw wensen.

Bekijk onze 
uitgebreide keuze aan 
oppervlakken.

STENI Colour is eenvoudig in het onderhoud, de hoeveelheid restafval is minimaal en de 
platen kunnen snel worden gemonteerd. Ze zijn buitengewoon milieuvriendelijk en dankzij de 
verwachte levensduur van meer dan 60 jaar is het totale kostenplaatje het meest voordelig. 

Montagevoorschriften:
gebruik de QR-code of kijk 
op steni.nl.

Ontdek waarom STENI 
goed is voor het milieu.

STENI COLOUR-KLEUREN OP VOORRAAD

SN 8010
Op voorraad: M-HM

SN 8001    
Op voorraad: M-HM

SN 8003  
Op voorraad: M

SN 8020  
Op voorraad: M

SN 8008
Op voorraad: M-HM

SN 8002  
Op voorraad: M-HM

Product Afmetingen Aantal per verpakking

Houtschroef* 4,0 x 28/33 mm 500 stuks

Metaalschroef (zelfborend) 4,2 x 25 mm 500 stuks

Metaalschroef (penetrerend) 4,5 x 25 mm 500 stuks

*    Op voorraad met onbehandelde kop en met gelakte kop in de kleuren van de platen op voorraad.
 De schroeven worden geleverd met pankop en T20-sleuf (zie pagina 13 voor een volledig overzicht).

STENI STANDAARD BEVESTIGINGSMIDDELEN 
(zuurbestendig A4)

Standaard 
plaatindeling*

Standaard 
productielengte

295 + 295 + 295 + 295 1195 - 3495

395 + 395 + 395 1195 - 3495

595 + 595 850 - 3495

795 + 395 1195 - 3495

895 + 295 1195 - 3495

1195** 850 - 3495

*    Alle nettoplaten uit dezelfde brutoplaat moeten dezelfde lengte 
hebben.
**  Geen minimumhoeveelheid bij de breedte van 1195 mm.

Zie de tabellen vanaf pagina 16 voor een volledig overzicht van de 
leverbare formaten.

STANDAARD  
PRODUCTIEFORMATEN (mm)

Minimaal 10 m2 per indeling

STENI Colour formaten op voorraad: 
1195 x 2995 mm
Er wordt altijd de volledige productiebreedte van 
1195 mm in rekening gebracht.

SN 8900
Op voorraad: M
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De gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Vraag om een productmonster. 
* Niet leverbaar in mat (M).

STANDAARDKLEUREN STENI COLOUR 

SN 9109 *
0946-Y94R

SN 8013
S 1002-G50Y

SN 9100*
S 1580-Y90R

SN 9300*
S 1070-G30Y

SN 9400*
S 4050-R90B

SN 8001    
S 0500-N
Op voorraad: M-HM

SN 9104 * 
S 3631-R22B

SN 9203*
6621-Y55R

SN 4357    
S 3030-Y50R

SN 9305
S 0540-B30G

SN 6520
S 3020-B10G

SN 8005 
S 5000-N

SN 9200 *
S 1070-Y10R

SN 8010
S 0502-Y
Op voorraad: M-HM

SN 9101*
S 2070-Y60R

SN 9301
S 4050-G30Y

SN 7534 
S 5040-R80B

SN 8002  
S 1000-N
Op voorraad: M-HM

SN 9105   
S 1020-R20B

SN 9204   
8404-G85Y

SN 4072    
S 2010-Y10R

SN 5550
S 2040-B10G

SN 9307
S 5010-G30Y

SN 8006
S 6000-N

SN 9201*
S 0560-G80Y

SN 9102 * 
0876-Y44R

SN 8011
S 1005-Y20R

SN 9302
S 0565-G50Y

SN 9402
S 2010-R90B

SN 8003  
S 2000-N
Op voorraad: M

SN 9306 *
8503-G22Y

SN 9106   
S 3010-R50B

SN 4012    
S 2010-Y30R

SN 7013
S 2010-R70B

SN 9308
S 2010-G30Y

SN 8007
S 7000-N

SN 9206 *
S 5010-Y10R

SN 9107   
S 5030-R60B

SN 4500   
S 2020-Y40R

SN 9309
S 5010-B30G

SN 8008
S 8000-N
Op voorraad: M-HM

SN 9310
S 2010-B30G

SN 9202 *
S 4550-Y30R

SN 9103
S 7020-R

SN 4353 
S 3010-Y50R

SN 9304*
S 5040-B30G

SN 8004 
S 4000-N

SN 9401
S 8010-R90B

OVER KLEURCODES

KUNT U DE KLEUR NIET VINDEN WAAR U 
NAAR OP ZOEK BENT?

SN 3413
S 1020-Y10R

SN 4350
S 3010-Y30R

SN 9303
S 6530-B30G

SN 7020
S 5010-R90B

SN 8020  
S 3000-N
Op voorraad: M

SN 2008
S 4550-Y80R

SN 9207
S 5010-Y30R

SN 9205
S 1502-Y

SN 8900
S 9000-N
Op voorraad: M

SN 5010 
S 4010-G10Y

SN 6510  
S 2005-B20G

SN 9108
S 5010-R70B

We mengen alle STENI Colour-kleuren zelf in onze fabriek. Dat geeft ons 
de unieke mogelijkheid om speciale kleuren aan te bieden uit het NCS- 
en RAL-kleurensysteem. Vandaag de dag hebben we meer dan 2.200 
goedgekeurde kleuren in ons archief. Neem dus contact met ons op als 
u een kleur wilt gebruiken die niet in ons standaardassortiment zit. 
Lak is een vers product. Daarom worden alle kleuren, zowel 
standaardkleuren als speciale kleuren, voor elke afzonderlijke bestelling 

speciaal gemengd. Het kan zinvol zijn om hier rekening mee te houden 
als u meerdere deelleveringen gepland hebt. Afgezien hiervan kunnen 
we niet garanderen dat verschillende productieseries een identieke 
kleur hebben.  

Alle standaardoppervlakken hebben een unieke STENI- code 
(SN/SV), bijv. SN 8010 (Colour), SN 100 (Nature) of SV 10002 
(Vision). Verder vermelden we bij STENI Colour de NCS- of RAL-
kleurcode, zodat het eenvoudiger wordt om de kleuren af te 
stemmen op die van andere producten. 

KLEURENPRECISIE

We controleren de kleuren van STENI Colour met behulp van 
een spectrofotometer, die kleurverschillen meet volgens een 
meetmethode die staat vermeld in CIE15:2004.
Toegestaan verschil binnen dezelfde productieserie: 0,5
Toegestaan verschil tussen verschillende productieseries:6,0
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Standaard 
plaatbreedte

Standaard produc-
tielengte

1195 850 – 3190

Zie de tabellen vanaf pagina 16 voor een volledig 
overzicht van de leverbare formaten.

STENI Vision is niet op voorraad.
De volledige productiebreedte van 1195 mm 
wordt altijd in rekening gebracht.

STENI VISION
Een solide en gladde gevelplaat met een geprint 
oppervlak van elektronisch gehard acryl voor een unieke 
en creatieve uitstraling. 

STENI Vision is een gevelplaat van 
een met glasvezel gewapende 
steencomposiet die ontworpen is als 
uitwendige bekleding voor alle soorten 
gebouwen. De platen dienen te worden 
gemonteerd in overeenstemming met de 
montagevoorschriften.

STENI Vision is leverbaar in een 
aantal standaarduitvoeringen en drie 
glansvarianten. Bovendien kunt u uw 
eigen motief op de gevel afbeelden 
dankzij ons productiemaatwerk. We 
helpen u graag bij het zoeken naar 
een unieke uitstraling die bij u past.

STENI VISION STANDAARDPRINT

SV 20003 M
White Marble *
Schroefkleur - SN 8003
Voegkleur - SN 8020

SV 10005 HM
Zebrano Gray *
Schroefkleur - SN 8008
Voegkleur - SN 8008

SV 10006 HM
Firewood *
Schroefkleur - S 6030-Y70R
Voegkleur - S 6030-Y70R

SV 10007 HM
Chestnut *
Schroefkleur - SN 8008
Voegkleur - SN 8008

SV 20006 M
Galvanized Steel *
Schroefkleur - SN 8006
Voegkleur - SN 8020

SV 20007 M
Corten Rusty *
Schroefkleur - S 6030-Y70R
Voegkleur - S 6030-Y70R

SV 20004 M
Yellow Sandstone *
Schroefkleur - SN 4357
Voegkleur - SN 4357

SV 20005 M
Travertine *
Schroefkleur - SN 4350
Voegkleur - SN 4350

SV 10001 M, HM, HG
Oak Gray *
Schroefkleur - SN 8020
Voegkleur - SN 8020

SV 10002 M, HM, HG 
Oak Red *
Schroefkleur - S 4040-Y40R
Voegkleur - S 4040-Y40R

SV 10003 M, HM, HG
Oak Brown *
Schroefkleur - RAL 1011
Voegkleur - RAL 1011

SV 10004 M, HM, HG
Oak Light *
Schroefkleur - S 3020-Y30R
Voegkleur - S 3020-Y30R

SV 20001 M, HM, HG
Concrete Dark  *
Schroefkleur - SN 8004
Voegkleur - SN 8004

SV 20002 M, HM, HG
Concrete Light *
Schroefkleur - SN 8003
Voegkleur - SN 8003

*Het segment is niet op schaal 1:1 weergegeven. De grootte van het patroon hangt af van de toepassing.
De voegkleur geeft de kleur aan van de lijmvoeg van de L- en U-elementen.

Alle STENI Vision standaarduitvoeringen zijn ook 
leverbaar als L- en U-elementen. Zie pagina 18 
voor meer informatie. 

STENI VISION ELEMENTEN
Montagevoorschriften:
gebruik de QR-code of kijk 
op steni.nl.

Product Afmetingen Aantal per verpakking

Houtschroef* 4,0 x 28/33 mm 500 stuks

Metaalschroef (zelfborend) 4,2 x 25 mm 500 stuks

Metaalschroef (penetrerend) 4,5 x 25 mm 500 stuks

*    Op voorraad met onbehandelde kop 
 De schroeven worden geleverd met pankop en T20-sleuf (zie pagina 13 voor een volledig overzicht).

STENI STANDAARD BEVESTIGINGSMIDDELEN 
(zuurbestendig A4)

Voor zover mogelijk moet een productmonster 
beoordeeld worden in de omgeving waarin de 

platen zullen worden gebruikt. De lichtbron 
is van grote invloed op de kleurweergave. 

Daarom adviseren we het monster buiten en 
bij daglicht te bekijken.

PRODUCTMONSTERS
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STENI Vision is eenvoudig in het onderhoud, de hoeveelheid restafval is minimaal en de 
platen kunnen snel worden gemonteerd. Ze zijn buitengewoon milieuvriendelijk en dankzij de 
verwachte levensduur van meer dan 60 jaar is het totale kostenplaatje het meest voordelig. 

Laat u inspireren!
Download onze gevelbrochure hier 
of op steni.nl.

We kunnen alle afbeeldingen 
printen waarvan de kwaliteit aan 
onze eisen voldoet.

OP ZOEK NAAR EEN 
SPECIAAL PATROON?

STENI VISION CUSTOM

Een afbeelding kan over 
meerdere platen worden 
verdeeld, zodat ze de gevel 
gedeeltelijk of zelfs helemaal 
bedekt!

HELE WAND = 
ÉÉN MOTIEF

STENI Vision heeft een oppervlak dat geproduceerd is 
met behulp van digitale printtechnologie. Dat biedt u 
als designer een ongekende mogelijkheid om op een 
eenvoudige en moderne manier een unieke uitstraling te 
creëren.

DIGITALE AFDRUK

We werken samen met enkele vakkundige grafische ontwerpers 
die u graag helpen bij het realiseren van uw idee. Onze 
samenwerkingspartners kunnen u in alle fasen van een project 
helpen, van de schetsen van het concept tot de definitieve uit te 
printen bestanden. Zoals gebruikelijk bij grafisch ontwerp is de 
printtechnologie gebaseerd op het CMYK-kleurensysteem. Het 

kleurenassortiment is daardoor kleiner dan bij bijv. NCS of RAL, en 
om die reden kan het lastig zijn om enkele van die kleuren weer 
te geven op STENI Vision-platen. Op onze website vindt u meer 
informatie over de planning en uitvoering van een project met 
Vision. Laat u helpen door onze experts - u zult er geen spijt van 
hebben!

De digitale printtechnologie die we gebruiken bij de productie van STENI 
Vision geeft u als klant de mogelijkheid om een gevel te creëren met een 
volkomen unieke uitstraling. 

INTEGRATIE AANPASSEN OF 
OPVALLEN

ILLUSIE ESTHETISCH 
BEDROG

INFORMATIE DUIDELIJKE 
BOODSCHAP

IDENTITEIT PERSOONLIJK 
TINTJE

MOGELIJKHEDEN MET STENI VISION

Duidelijke informatie helpt mensen 
keuzes te maken. Geef informatie over: 
wie, wat, waar en waarom.

Pas een gebouw aan aan de omgeving 
of geef het juist een heel andere 
uitstraling. 

Accentueer het gebouw – geef 
het een unieke persoonlijkheid

Dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Een 
optische illusie is een kracht middel 
om een architectonische uitdrukking te 
versterken.
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HG: Hoogglans HM: Halfmat M: Mat

Mat (M) komt overeen met glansvariant 1-4.
Halfmat (HM) komt overeen met glansvariant 10-35.
Hoogglans (HG) komt overeen met glansvariant 65-75.

GLANS
Onze glansvarianten maken het mogelijk om door middel 
van het licht het kleurenpalet uit te breiden en de natuur 
elke dag weer een nieuwe uitdrukking te laten creëren.

STENI COLOUR EN VISION ZIJN LEVERBAAR IN DRIE 
VERSCHILLENDE GLANSVARIANTEN.

STENI Colour SN 8001 in drie verschillende glansvarianten
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Bekijk hoe eenvoudig de 
montage is van Terra by STENI. 
Download de film hier.

Een solide en natuurlijke funderingsmuurplaat met 
een natuurlijk oppervlak van gemalen natuursteen. 

Terra by STENI is een met glasvezel 
gewapende steencomposietplaat die 
ontworpen is als uitwendige bekleding 
voor funderingsmuren.

Terra by STENI is leverbaar in drie 
verschillende kleuren, waarvan 
twee op voorraad zijn. De witte 
uitvoering kan op bestelling worden 
geproduceerd.

Aanpassing en montage van Terra 
by STENI is heel eenvoudig. Op 
simpele wijze vernieuwt u uw oude 
funderingsmuur met een onderhoudsvrij 
oppervlak dat jarenlang meegaat.

STANDAARDKLEUREN TERRA BY STENI

SN 201 - Grijs
Schroefkleur - SN 8004 M
Gradering: 1-3 mm

SN 305 - Zwart
Schroefkleur - SN 8008 M
Gradering: 1-3 mm

SN 100 - Wit*
Schroefkleur - SN 8013 M
Gradering: 1-3 mm

* SN 100 is niet op voorraad.

Plaatbreedte Plaatlengte Aantal per 
pallet

1195 2395 50

595 2395 100

595 1195 140

395* 1195 250

295* 1195 300

STANDAARD PRODUCTIEFORMATEN 
(mm)

Terra by STENI wordt geleverd zonder boorgaten.

Product Afmetingen Aantal per verpakking

Houtschroef met poeder-
coating M 4,0 x 28 mm 200 stuks

STENI STANDAARD BEVESTIGINGSMIDDELEN 
(zuurvast A4)

De schroeven worden geleverd met pankop en vierkantbout R1 met grijze, witte of zwarte lak.
Op voorraad met gelakte kop in de kleuren van de platen op voorraad.
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Bekijk hier hoe gemakkelijk 
het is om graffiti te 
verwijderen van STENI Nature.

STENI NATURE
Een solide en natuurlijke gevelplaat met een 
oppervlak van gemalen natuursteen. 

STENI Nature is een gevelplaat 
van een met glasvezel gewapende 
steencomposiet die ontworpen 
is als uitwendige bekleding voor 
alle soorten gebouwen. De platen 
dienen gemonteerd te worden 
in overeenstemming met de 
montagevoorschriften.

STENI Nature is leverbaar in een hele 
reeks oppervlakken, graderingen 
en formaten. De platen hebben een 
natuurlijk karakter, en het tijdloze 
ontwerp vormt een goed alternatief voor 
baksteen of pleisterwerk.

STENI Nature is eenvoudig in het 
onderhoud, de hoeveelheid restafval 
is minimaal en de platen kunnen snel 
worden gemonteerd. Ze zijn buitengewoon 
milieuvriendelijk en dankzij de verwachte 
levensduur van meer dan 60 jaar is het 
totale kostenplaatje het meest voordelig. 

Hier vindt u meer informatie 
over Nature: gebruik de QR-
code of kijk op steni.nl.

Bekijk onze referentie-
projecten. Gebruik de QR-code 
of kijk op steni.nl.

WHISPER WHITE/SN 100
(Wit)
Schroefkleur - SN 8013
Op voorraad: F, M

NORDIC LIGHT/SN 106
(BOTTICINNO)
Schroefkleur - SN 4012
Op voorraad: M

URBAN GREY/SN 117
(PARELGRIJS)
Schroefkleur - SN 8004
Op voorraad: F, M

SIENNA/SN 140
(GIALLO SIENNA)
Schroefkleur - SN 4012
Op voorraad: F, M

STENI NATURE-KLEUREN OP VOORRAAD

Standaard plaatinde-
ling*

Standaard 
productielengte

295 + 295 + 295 + 295 1195 - 3495

395 + 395 + 395 850 - 3495

595 + 595 850 - 3495

1195** 850 - 3495

*    Alle nettoplaten uit dezelfde brutoplaat moeten dezelfde lengte 
hebben.
**  Geen minimumhoeveelheid bij de breedte van 1195 mm.

Zie de tabellen vanaf pagina 16 voor een volledig overzicht van 
leverbare formaten.

De schroefkleur verwijst naar de kleurcode voor STENI Colour (zie kleurenkaart op pagina 5).

STANDAARD 
PRODUCTIEFORMATEN (mm)

Minimaal 30 m2 per indeling

STENI Nature formaten op voorraad: 
1195 x 2995 mm
De volledige productiebreedte van 1195 mm wordt 
altijd in rekening gebracht.

Product Afmetingen Aantal per verpakking

Houtschroef* 4,0 x 28/33 mm 500 stuks

Metaalschroef (zelfborend) 4,2 x 25 mm 500 stuks

Metaalschroef (penetrerend) 4,5 x 25 mm 500 stuks

*    Op voorraad met onbehandelde kop, en met gelakte kop in de kleuren van de platen op voorraad. 
 De schroeven worden geleverd met pankop en T20-sleuf (zie pagina 13 voor een volledig overzicht).

STENI STANDAARD BEVESTIGINGSMIDDELEN 
(zuurbestendig A4)
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WHISPER WHITE/SN 100 (Wit)
Schroefkleur - SN 8013
Op voorraad: F, M
Standaard: F, M, C

NORDIC LIGHT/SN 106 (BOTTICINO)
Schroefkleur - SN 4012
Op voorraad: M
Standaard: F, M
Op aanvraag: C

NORDIC SAND/SN 111 (ZANDGRIJS)
Schroefkleur - S 4502-Y
Standaard: M
Op aanvraag: F

URBAN GREY/SN 117 (PARELGRIJS)
Schroefkleur - SN 8004 
Op voorraad: F, M
Standaard: F, M, C

HYDRO/SN 130 (VERDE ALPI)
Schroefkleur - S 4502-Y
Standaard: M
Op aanvraag: F, C

SIENNA/SN 140 (GIALLO SIENNA)
Schroefkleur - SN 4012 
Op voorraad: F, M
Standaard: F, M, C

FM: Fijn Micro
Gradering: 0,8-1,8 mm
Gewicht: ca. 11 kg/m2

F: Fijn
Gradering: 1-3 mm
Gewicht: ca. 12 kg/m2

C: Grof
Gradering: 5-8 mm
Gewicht: ca. 18 kg/m2

M: Medium
Gradering: 3-5 mm
Gewicht: ca. 15 kg/m2

GRADERINGEN

DUSTY RED MIX/SN 190 (FINNISH RED)
Schroefkleur - S5040-Y70R
Standaard: FM, M
Op aanvraag: F

CARBON/SN 305 (CARBON)
Schroefkleur - SN 8008
Standaard: FM, M
Op aanvraag: C

GRANITE/SN 315 (GRANIET)
Schroefkleur - S4502-Y
Standaard: F

WHITE LINEN/SN 320 (antico)
Schroefkleur - SN 8013
Standaard: M

SECRET BLEND/SN 20
Schroefkleur - SN 8010  
Standaard: F

STANDAARDKLEUREN STENI NATURE

STENI Nature is leverbaar in speciale steensoorten en met speciale graderingen. Het gekozen 
steentype moet in dat geval van tevoren door ons laboratorium worden goedgekeurd om 
na te gaan of de gekozen gradering geschikt is voor productie. Het resultaat is een unieke 
productieserie die uw gevel het door u gewenste solide en persoonlijke karakter verleent. We 
stellen dezelfde strenge precisie- en kwaliteitseisen als bij onze standaardkleuren, maar we 
kunnen niet garanderen dat u in de toekomst hetzelfde type steen opnieuw kunt bestellen. 
Houd hiermee rekening als u berekent hoeveel u nodig hebt.

KUNT U NIET VINDEN WAAR U NAAR OP ZOEK BENT?

EXTRA WHITE/SN 500
Schroefkleur - SN 8013
Standaard: F

STENI Nature Grof is ingedeeld in 
brandklasse A2-s1, d0.

HOGE BRANDKLASSE

De schroefkleur verwijst naar de kleurcode voor STENI Colour (zie kleurenkaart op pagina 5).
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LAAT U INSPIREREN
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Product Voor-
raad Afmetingen Aantal per 

verpakking

Blank onbehandeld X  4,0 x 28 mm 500 stuks

Gelakt HM-glans** X* 4,0 x 28 mm 500 stuks

Gelakt M-glans X* 4,0 x 28 mm 500 stuks

Gelakt M-glans X* 4,0 x 28 mm 200 stuks.***

Blank onbehandeld X 4,0 x 33 mm 500 stuks

Gelakt HM-glans** X* 4,0 x 33 mm 500 stuks

Gelakt M-glans X* 4,0 x 33 mm 500 stuks

STENI STANDAARDSCHROEF VOOR HOUTWERK 
(ZUURBESTENDIG A4, PANKOP, TORX 20, R1***)**)

ORIGINELE 
ACCESSOIRES
STENI levert alle accessoires die u nodig hebt voor een complete 
gevel. Al onze producten worden getest om er zeker van te zijn 
dat de combinatie van de verschillende componenten goed 
functioneert en dat zowel de montage als het resultaat aan uw 
verwachtingen voldoet. 

*     Alleen op voorraad in de schroefkleur van platen die op voorraad zijn. Zie STENI Colour/STENI Nature/Terra by STENI. 
**   Bij STENI Colour HG worden HM-schroeven meegeleverd.
*** Schroeven voor Terra by STENI worden geleverd in  een verpakking van 200 stuks, met vierkantbout R1.

Schroef voor TERRA 
by STENI

Alle STENI-schroeven zijn leverbaar met gelakte kop. De kleurenkaarten geven de aanbevolen 
schroefkleur aan voor alle standaardproducten. De schroefkleuren die op voorraad zijn komen overeen 
met de soorten platen die op voorraad zijn.  Daarnaast kunnen we gelakte schroeven leveren in vrijwel 
alle NCS- en RAL-kleurcodes. Onze voeg- en hoekprofielen zijn ook leverbaar in een gelakte versie en 
in naturel geanodiseerd aluminium. Andere kleuren zijn leverbaar op aanvraag.

KUNT U NIET VINDEN WAAR U NAAR OP 
ZOEK BENT?

Product Afmetingen Aantal per verpa-
kking

Blank onbehandeld 4,2 x 25 mm 500 stuks

Gelakt HM-glans** 4,2 x 25 mm 500 stuks

Gelakt M-glans 4,2 x 25 mm 500 stuks

STENI ZELFBORENDE SCHROEF (RTB) VOOR STAAL EN ALUMINIUM
(ZUURBESTENDIG A4, PANKOP, TORX 20)

Aanbevolen voor materiaal met een dikte van meer dan 2 mm (aluminium) of 1 mm (staal).
**   Bij STENI Colour HG worden HM-schroeven meegeleverd.

Product Afmetingen Aantal per 
verpakking

Blank onbehandeld 4,5 x 25 mm 500 stuks

Gelakt HM-glans** 4,5 x 25 mm 500 stuks

Gelakt M-glans 4,5 x 25 mm 500 stuks

STENI PENETRERENDE SCHROEF (RTS) VOOR STAAL EN ALUMINIUM 
(ZUURBESTENDIG A4, PANKOP, TORX 20)

Aanbevolen voor materiaal met een dikte tot 2 mm (aluminium) of 1 mm (staal). 
**   Bij STENI Colour HG worden HM-schroeven meegeleverd.
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Product Afmetingen Kleur (NCS-code)

EPDM, rubberpolymeer 95 mm x 25 m per rol Zwart (S 9000-N)

EPDM, rubberpolymeer 95 mm x 25 m per rol Grijs (S 6000-N)

EPDM, rubberpolymeer 95 mm x 25 m per rol Wit (S 1005-Y20R)

EPDM, rubberpolymeer 120 mm x 25 m per rol Zwart (S 9000-N)

EPDM, rubberpolymeer 120 mm x 25 m per rol Grijs (S 6000-N)

EPDM, rubberpolymeer 120 mm x 25 m per rol Wit (S 1005-Y20R)

STENI EPDM

Product Afmetingen Aantal per verpakking

STENI multiconstructionboor Ø5,5 x 85 mm 1 stuk

STENI Decoupeerzaagblad
T-schacht 100 mm 1 stuk

Zaagschijf voor STENI Colour Ø150 x 2,6 x 30 mm 1 stuk

30 mm pasring Ø30/25,4 x 2,6 mm 1 stuk

30 mm pasring Ø30/22,2 x 2,6 mm 1 stuk

30 mm pasring Ø30/20,0 x 2,6 mm 1 stuk

STENI BOOR, ZAAGBLAD EN ZAAGSCHIJF
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PRODUCT TOEPASSING KLEUR LENGTE

Horizontaal profiel:
HFP 7-30

STENI-gevelplaten  
(enkele plaatdikte)

Naturel geanodiseerd 
15µ 3,0 m

Wit (RAL 9010) 3,0 m

Zwart (RAL 9005) 3,0 m

Horizontaal profiel:
HP 7-30

STENI Colour/Vision/ Nature F/FM  
(enkele plaatdikte)

Naturel geanodiseerd 
15µ 3,0 m

Wit (RAL 9010) 3,0 m

Zwart (RAL 9005) 3,0 m

Verticaal profiel:
FP 6-30

STENI-gevelplaten  
(enkele plaatdikte)

Naturel geanodiseerd 
15µ 3,0 m

Wit (RAL 9010) 3,0 m

Zwart (RAL 9005) 3,0 m

Verticaal profiel uitwendige 
hoek:
CP 15-13

STENI-gevelplaten  
(enkele plaatdikte)

Naturel geanodiseerd 
15µ 3,0 m

Wit (RAL 9010) 3,0 m

Zwart (RAL 9005) 3,0 m

Verticaal profiel uitwendige 
hoek:
CP 15-18-33

STENI-gevelplaten  
(enkele plaatdikte)

Naturel geanodiseerd 
15µ 3,0 m

Wit (RAL 9010) 3,0 m

Zwart (RAL 9005) 3,0 m

Verticaal profiel uitwendige 
hoek:
CP 15-25-40

STENI-gevelplaten  
(dubbele plaatdikte)

Naturel geanodiseerd 
15µ 3,0 m

Wit (RAL 9010) 3,0 m

Zwart (RAL 9005) 3,0 m

STENI HOEK- EN VOEGPROFIELEN VAN ALUMINIUM

In samenwerking met onze partners biedt STENI een aantal lijmsystemen aan die speciaal aan onze 
producten zijn aangepast. Ze zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in combinatie met onze platen. STENI 
heeft deze producten niet op voorraad. U kunt de montagevoorschriften voor goedgekeurde lijmsystemen 
downloaden door de QR-code rechts te scannen. Neem contact met ons op  als u lijm wilt gebruiken voor de 
montage van uw gevel.

WILT U LIJM GEBRUIKEN VOOR 
DE MONTAGE VAN EEN GEVEL?

Kan op aanvraag in andere kleuren worden gelakt.

Montage-
voorschriften: 
gebruik de QR-code 
of kijk op steni.nl.
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FORMATEN STENI COLOUR

FORMATEN EN BOREN

De platen worden geproduceerd in een ononderbroken proces en 
afgezaagd in lengtes van 850 tot 3495 mm. De platen worden 
vervolgens opgedeeld in de breedtes die staan aangegeven in de 
formaattabellen. Elke hele plaat kan dus alleen worden opgedeeld 
in smallere platen met dezelfde lengte. Er geldt geen minimumeis 
voor het aantal hele platen met dezelfde lengte binnen elk van 
de breedte-indelingen, maar per breedte-indeling geldt wel 
een minimum voor het aantal m² dat moet worden besteld (zie 
afbeelding).

We zullen proberen om een indeling die niet aan deze eis voldoet 
te produceren als een aangepast formaat. Als ook dat niet mogelijk 
is, worden de platen geleverd in volledige breedte. Ze moeten dan 
op de bouwplaats op maat worden gezaagd. Er wordt dan een 
tekening meegeleverd waarop staat hoe de platen moeten worden 
afgezaagd met zo weinig mogelijk restafval.

*    Alle nettoplaten uit dezelfde brutoplaat moeten dezelfde lengte hebben. Zie 
de afbeelding.
** Geen minimumhoeveelheid bij de breedte van 1195 mm.

STANDAARD  
PRODUCTIEFORMATEN (mm)

AANGEPASTE  
PRODUCTIEFORMATEN (mm)

STENI Colour formaten op voorraad: 1195 x 2995 mm
De volledige productiebreedte van 1195 mm wordt altijd in rekening gebracht.

Minimaal 10 m2 per indeling Minimaal 20 m2 per indeling

STANDAARD PLAATIN-
DELING*

STANDAARD PRO-
DUCTIELENGTE

AANGEPASTE 
PLAATINDE-
LING*

AANGEPASTE PRO-
DUCTIELENGTE

GROOTSTE AANTAL NETTOPLATEN IN 
EEN BRUTOPLAAT.

295 + 295 + 295 + 295 1195 - 3495 292 - 294 1195 - 3495
De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 4 formaten

395 + 395 + 395 1195 - 3495 292 - 605 1195 - 3495 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 3 formaten

595 + 295 + 295 1195 – 3495 292 – 901 1195 – 3495 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 2 formaten

595 + 595 850 – 3495 596 – 1194 1195 – 3495 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 1 formaat

795 + 395 1195 – 3495

895 + 295 1195 – 3495

1195** 850 – 3495

OVER DE FORMAATTABELLEN

Dezelfde plaatindeling, met verschillende plaatlengtes. Het totale 
oppervlak moet voldoen aan de eis voor de minimumhoeveelheid.

Afgezaagd in de lengte

Opdeling van brutoplaat (hier 4 x 295 mm). Zie de kolom voor de plaatindeling in de tabellen hieronder voor de mogelijke 
configuraties. Alle nettoplaten uit dezelfde brutoplaat hebben altijd dezelfde lengte. De minimumhoeveelheid in de tabellen 
verwijst naar deze indeling.

EEN optimale productie betekent dat het oppervlak 
van de nettoplaten overeenkomt met het 

oppervlak van de geproduceerde brutoplaat. Helaas kan het 
soms voorkomen dat delen van de brutoplaat niet kunnen 
worden gebruikt.  Met name drie factoren zijn hierop van 
invloed.

• De keuze van het breedteformaat
• Variatie in het lengteformaat
• Opdeling van de bestelling 

STENI streeft ernaar om duurzame oplossingen te leveren 
die de hulpbronnen efficiënter gebruiken en de belasting 
op het milieu verminderen. Als u uw project in een vroeg 
stadium met ons bespreekt, kunt u ons helpen bij het 
realiseren van deze belangrijke doelstelling en tegelijkertijd 
de kosten van het project verminderen.
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Standaard 
plaatindeling

Standaard produc-
tielengte

Aangepaste plaatin-
deling

Aangepaste pro-
ductielengte Voorbehoud

1195 850 – 3190 292 – 294 850 – 3190 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 4 formaten

292 – 605 850 – 3190 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 3 formaten

292 – 901 850 – 3190 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 2 formaten

596 – 1194 850 – 3190 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 1 formaat

295 + 295 + 295 + 295 850 – 3190

395 + 395 + 395 850 – 3190

595 + 295 + 295 850 – 3190

595 + 595 850 – 3190

795 + 395 850 – 3190

895 + 295 850 – 3190

STANDAARD 
PRODUCTIEFORMATEN (mm)

AANGEPASTE 
PRODUCTIEFORMATEN* (mm)

STANDAARD  
PRODUCTIEFORMATEN (mm)

AANGEPASTE 
PRODUCTIEFORMATEN (mm)

Minimaal 30 m2 per indeling

STENI Nature formaten op voorraad: 1195 x 2995 mm
De volledige productiebreedte van 1195 mm wordt altijd in rekening gebracht.

FORMATEN STENI NATURE

Standaard plaatinde-
ling*

Standaard produc-
tielengte

Aangepaste 
plaatindeling*

Aangepaste produc-
tielengte Voorbehoud

295 + 295 + 295 + 295 1195 - 3495 292 - 294 1195 - 3495 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 4 formaten

395 + 395 + 395 850 - 3495 292 - 605 1195 - 3495 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 3 formaten

595 + 595 850 – 3495 292 – 901 1195 – 3495 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 2 formaten

1195** 850 – 3495 596 – 1194 1195 – 3495 De volledige plaatbreedte wordt 
opgedeeld in 1 formaat

*     Alle nettoplaten uit dezelfde brutoplaat moeten dezelfde lengte hebben.
**   Geen minimumhoeveelheid bij de breedte van 1195 mm.
*** Sommige breedtes kunnen niet worden voorgeboord (zie steni.nl voor meer informatie).

FORMATEN STENI VISION

VOORBOREN VAN DE PLATEN
Alle platen met een standaard productieformaat kunnen voorgeboord 
worden geleverd. Ook de meeste aangepaste productieformaten kunnen 
voorgeboord worden geleverd. Bij het voorboren gebruiken we de 
standaard boorpatronen (zie onze website).

*   Aangepaste productieformaten kunnen niet voorgeboord worden geleverd.

Download onze standaard boorpatronen. 
Gebruik de QR-code of kijk op steni.nl.

Minimaal 30 m2 per indeling

STENI Vision is niet op voorraad.
De volledige productiebreedte van 1195 mm wordt altijd in rekening gebracht.

Alle aangepaste productieformaten worden behandeld als STENI VISION Custom.
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α1 (°) α2 (°) A (mm) D (mm) C (mm) Lengte (mm) A+C+D max. (mm)

90 – 150 90 – 150 60 – 592 100 – 1187 60 – 592 100 – 1500 1600

1501 - 2000 1250

2001 - 2400 1000

2401 - 3000 800

3001 – 3495* 700

α1 (°) A (mm) B (mm) Lengte (mm) A+B max. (mm)

70 - 89 60 – 592 60 – 592 100 - 1500 1600

1501 - 2000 1250

2001 - 2400 1000

2401 - 3000 800

3001 – 
3495* 700

90 - 150 60 – 1192 60 – 1192 100 - 1500 1600

1501 - 2000 1250

2001 - 2400 1000

2401 - 3000 800

3001 – 
3495* 700

STENI COLOUR EN STENI 
VISION DESIGNELEMENTEN
STENI Vision designelementen zijn alleen beschikbaar voor standaardprints.
Alle elementen worden zonder boorgaten geleverd. 
NB: Alle maten = inwendige maten. 
 
L-ELEMENT

U-ELEMENT

α1α2

*   Max. lengte van elementen bij STENi Vision is 3190 mm.
      

NB: elementen moeten op de volgende manier worden omschreven in de 
orderbevestiging: 
Vleugel A / Vleugel B / Lengte / Hoek  - Voor L-elementen
Vleugel A / Bodem D / Vleugel C / Lengte / Hoek 1 / Hoek 2  - Voor U-elementen

OM VERGISSINGEN TE VOORKOMEN VERDIENT HET AANBEVELING OM DEZE METHODE 

OOK TE GEBRUIKEN BIJ DE BESTELLING.
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Grof (C) op aanvraag. 

STENI NATURE 
DESIGNELEMENTEN
Het toepassen van elementen bij STENI Nature levert 
fraaie en gelijkmatige hoeken op.  
Alle elementen worden zonder boorgaten geleverd. 
NB: Alle maten = inwendige maten.

A B Max. lengte fijn Max. lengte medium Max. lengte grof

60 mm 60 mm 3495 mm 2995 mm 2995 mm

60 - 292 mm 60 - 292 mm 3200 mm 2500 mm 2500 mm

60 - 392 mm 60 - 392 mm 2995 mm 2500 mm 2000 mm

60 - 150 mm 392 - 950 mm 1500 mm 1500 mm Op aanvraag

60 - 392 mm 392 - 1000 mm 1500 mm 1500 mm Op aanvraag

AANGEPAST L-ELEMENT 90°

A D C Max. lengte fijn Max. lengte medium

60 mm 120 - 587 mm 60 mm 2995 mm 2995 mm

60 - 200 mm 120 - 587 mm 60 - 392 mm 2395 mm 2395 mm

60 - 392 mm 120 - 387 mm 60 - 392 mm 1800 mm 1800 mm

60 - 592 mm 120 - 287 mm 60 - 292 mm 1500 mm 1500 mm

60 - 592 mm 120 - 387 mm 60 - 392 mm 1500 mm 1500 mm

AANGEPAST U-ELEMENT 90° + 90°
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MATERIAALGEGEVENS STENI COLOUR

Dikte 6 ± 0,6 mm

Gewicht 12 ± 5 % kg/m2

Dichtheid 1960 ± 3 % kg/m3

TOLERANTIES

lengte/breedte ± 2 mm

Rechtheid van de zijde ± 1 mm

Positie gat ± 3 mm

Diagonale afwijking ≤ 3 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Buigsterkte ≥ 30 N/mm2

Treksterkte ≥ 15 N/mm2

Slagvastheid ≥ 20 kJ/m2

Elasticiteitsmodulus ≥ 5000 N/mm2

Kogeldrukhardheid oppervlak 0,03 mm

Max. buigradius 3,5 m

GEGEVENS WARMTE EN VOCHT

Thermische geleiding 0,55 W/(m K)

Thermische uitzetting 0,021–0,026 mm/(m K)

Waterdampbestendigheid Sd 58,5 m

Waterabsorptie (28 dagen) 2 %

MILIEU- EN BRANDEIGENSCHAPPEN

CO2-voetafdruk 17 CO2-eq./m2

Brandclassificatie B-s1, d0

Het meest recente technische informatieblad vindt u op onze website steni.nl.

MATERIAALGEGEVENS STENI NATURE

Dikte (FM, F, M, C)* 5,5–14 ± 0,6 mm

Gewicht* 11–18 ± 10 % kg/m2

Dichtheid 1960 ± 3 % kg/m3

TOLERANTIES

lengte/breedte ± 2 mm

Rechtheid van de zijde ± 1 mm

Positie gat ± 5 mm

Diagonale afwijking ≤ 3 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Buigsterkte ≥ 30 N/mm2

Treksterkte ≥ 13 N/mm2

Slagvastheid ≥ 17 kJ/m2

Elasticiteitsmodulus ≥ 5000 N/mm2

Max. buigradius 3,5 m

GEGEVENS WARMTE EN VOCHT

Thermische geleiding 0,55 W/(m K)

Thermische uitzetting 0,021–0,026 mm/(m K)

Waterdampbestendigheid Sd 58,5 m

Waterabsorptie (28 dagen) 2 %

MILIEU- EN BRANDEIGENSCHAPPEN

CO2-voetafdruk 14 CO2-eq./m2

Brandclassificatie A2-s1, d0 / B-s1, d0

MATERIAALGEGEVENS  STENI VISION

Dikte 6 ± 0,6 mm

Gewicht 12 ± 5 % kg/m2

Dichtheid 1960 ± 3 % kg/m3

TOLERANTIES

lengte/breedte ± 2 mm

Rechtheid van de zijde ± 1 mm

Positie gat ± 3 mm

Diagonale afwijking ≤ 3 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Buigsterkte ≥ 30 N/mm2

Treksterkte ≥ 15 N/mm2

Slagvastheid ≥ 20 kJ/m2

Elasticiteitsmodulus ≥ 5000 N/mm2

Kogeldrukhardheid oppervlak 0,03 mm

Max. buigradius 3,5 m

GEGEVENS WARMTE EN VOCHT

Thermische geleiding 0,55 W/(m K)

Thermische uitzetting 0,021–0,026 mm/(m K)

Waterdampbestendigheid Sd 58,5 m

Waterabsorptie (28 dagen) 2 %

MILIEU- EN BRANDEIGENSCHAPPEN

CO2-voetafdruk 17 CO2-eq./m2

Brandclassificatie B-s1, d0

MATERIAALGEGEVENS TERRA BY STENI

Dikte 5 ± 0,5 mm

Standaardformaten 1195 × 2395 mm

595 × 2395 mm

 595 × 1195 mm

Gewicht 9,5 ± 10 % kg/m2

Dichtheid 1960 ± 3 % kg/m3

TOLERANTIES

lengte/breedte ± 2 mm

Rechtheid van de zijde ± 1 mm

Diagonale afwijking ≤ 3 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Buigsterkte ≥ 30 N/mm2

Treksterkte ≥ 13 N/mm2

Slagvastheid ≥ 17 kJ/m2

Elasticiteitsmodulus ≥ 5000 N/mm2

Max. buigradius 3,5 m

GEGEVENS WARMTE EN VOCHT

Thermische geleiding 0,55 W/(m K)

Thermische uitzetting 0,021–0,026 mm/(m K)

Waterdampbestendigheid Sd 58,5 m

Waterabsorptie (28 dagen) 2 %

MILIEU- EN BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandclassificatie n.v.t.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

* Gewicht en dikte variëren afhankelijk van het type steen en de gradering.    
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KEUZE VAN SCHOONMAAKMIDDEL
Alle STENI-platen kunnen worden schoongemaakt met de 
meeste schoonmaakmiddelen op de markt die bedoeld 
zijn voor de buitenkant van een gebouw. Houd bij de keuze 
van het schoonmaakmiddel rekening met wat u van de 
gevel wilt verwijderen. Volg de gebruiksaanwijzing van het 
product zorgvuldig. Als u twijfelt, adviseren we u om het 
product uit te proberen op een stukje van de gevel dat niet 
opvalt, of om contact op te nemen met een professioneel 
schoonmaakbedrijf. STENI Nature en STENI Terra kunnen 
met een primer worden behandeld en geïmpregneerd. Dat 
maakt het schoonmaken van het oppervlak gemakkelijker.

REINIGING MET EEN HOGEDRUKSPUIT
Alle STENI-platen zijn bestand tegen reiniging met een 
hogedrukspuit tot max. 100 bar en een temperatuur van 
80°C. Houd de spuitmond op een afstand van minimaal 20-
30 cm van het oppervlak. Reiniging met een hogedrukspuit 
levert een goed resultaat op, spaart het milieu en heeft de 
voorkeur boven het gebruik van chemicaliën. Bij het gebruik 
van een hogedrukspuit is er bij STENI Nature en STENI Terra 
altijd de mogelijkheid dat er wat steentjes losraken uit het 
oppervlak.  Wees voorzichtig.

NA DE MONTAGE
Zaag- en boorstof moet worden verwijderd met 
een vochtige microvezeldoek en een alkalisch 
schoonmaakmiddel. Alle etiketten e.d. moeten direct na de 
montage worden verwijderd. Eventuele lijmresten moeten 
met een daarvoor geschikt schoonmaakmiddel worden 
verwijderd.

ZAAG-/BOORSTOF
Gebruik bij het boren en het afzagen van STENI-platen 
altijd gereedschap met afzuiging. Stof dat niet kan 
worden afgezogen verwijdert u eenvoudig met perslucht 
en een vochtige microvezeldoek met een alkalisch 
schoonmaakmiddel.

VERF, GRAFFITI, LAK, BEITS E.D.
Om verf en graffiti e.d. goed te kunnen verwijderen is het 
belangrijk dat u weet wat voor soort verfproducten er zijn 
gebruikt. Alleen dan kunt u het juiste schoonmaakmiddel 
kiezen. Onjuist gebruik of gebruik van een verkeerd middel kan 
ertoe leiden dat de verf dieper in de plaat doordringt. Neem 
altijd contact op met een professioneel schoonmaakbedrijf 
voordat u probeert om verfproducten te verwijderen (zie 
steni.nl voor een video die laat zien hoe graffiti moet worden 
verwijderd)

OLIE, VET, ROET E.D.
Gebruik een aromatisch ontvettingsmiddel o.i.d. dat geschikt 
is voor gebruik op gelakte oppervlakken (bijv. een auto). Volg 
de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Spoel de gevel af met een 
hogedrukspuit, bij voorkeur met warm water. Gebruik veel 
water.

ALGEN, MOS, VUIL E.D.
Gebruik een alkalisch of pH-neutraal schoonmaakmiddel dat 
hiervoor geschikt is. Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. 
Schoonspoelen met de hogedrukspuit. Gebruik veel water. 

DESINFECTIE
STENI Colour en STENI Vision zijn uitermate geschikt voor 
oppervlakken die regelmatig moeten worden ontsmet (bijv. in 
de voedingsmiddelenindustrie, operatiezalen e.d.).

ZUURHOUDENDE SCHOONMAAKMIDDELEN
STENI Nature en STENI Terra bevatten kalksteen, dat kan 
verkleuren als het met een zuurhoudend schoonmaakmiddel 
wordt gereinigd.

Een gevel is onderhevig aan slijtage als gevolg van 
verontreiniging, temperatuurschommelingen en de 
invloeden van weer en wind. Daarom adviseren we om 
gevelplaten en gevelsystemen van STENI jaarlijks visueel 
te inspecteren. Dat garandeert een optimale levensduur 
en zorgt voor een stabiele gevel, die zijn fraaie, exclusieve 
uiterlijk jaar in jaar uit blijft behouden. 
Volgens de garantiebepalingen moet er regelmatig 
noodzakelijk onderhoud aan de gevel worden uitgevoerd. 
Om dit noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren, 
moeten de volgende punten elk jaar worden gecontroleerd:

• Controleer of de gevel moet worden schoongemaakt.  
Let hierbij met name op voegen en doorvoeringen etc.

• Controleer of de platen onbeschadigd zijn en geen 
scheuren of andere beschadigingen vertonen als gevolg 
van vandalisme, een aanrijding e.d.

• Controleer of de bevestigingen goed vastzitten en of er 
geen schroeven los zijn gaan zitten. 

• Controleer of de ventilatie van de gevel goed functioneert 
en of de achterliggende constructie geen vochtschade 
vertoont.

GEBRUIK EN ONDERHOUD
REINIGING

ONDERHOUD
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HULPMIDDELEN

KOOPADVIES

Voor een eenvoudige en veilige behandeling van de platen op de bouwplaats adviseren wij het 
gebruik van hefapparatuur. Deze apparatuur is verkrijgbaar bij verhuurders van bouwmachines.
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Vacuüm hijsklem

Glasdrager

Hijshaak

VGM IS BELANGRIJK.
Zwaar, herhaaldelijk tillen vormt een belasting voor het lic-
haam.
Volg de adviezen van de plaatselijke arbeidsinspectie.

STENI KOPEN 
STENI wordt uitsluitend verkocht via bouwmaterialenleveranciers. 
Als particulier moet u daarom contact opnemen met uw plaatselijke 
bouwmaterialenleverancier. Als u bezig bent met de planning van een 
groot project waar meer begeleiding voor nodig is, kunt u ook direct 
contact opnemen met een van onze verkopers of de QR-code hieronder 
gebruiken.

PRODUCTEN OP VOORRAAD
Bij bestelling van producten die we op voorraad hebben, ontvangt u de 
levering normaal gesproken binnen twee weken.

DIT ONTVANGT U
Bij levering zijn alle goederen stevig verpakt op de pallet met beschermend 
plastic en een strop. Het bestelnummer en het product staan op alle 
pallets vermeld.  Op de pallet treft u informatie aan over de inhoud 
(paklijst) en korte instructies voor de opslag en behandeling van de 
platen op de bouwplaats en over de controle die bij de inontvangstneming 
moet worden uitgevoerd. Hier vindt u ook informatie over hoe u de 
montagevoorschriften in het Nederlands kunt downloaden. Vergeet niet 
dat u een vorkheftruck nodig hebt om de goederen op de bouwplaats te 
kunnen uitladen. Als u die niet hebt, moet u een kraanwagen bestellen.

WAAR MOET U ALS KLANT AAN DENKEN?
In de eerste plaats moet u beslissen welke producten u 
nodig hebt en welke uitstraling u aan uw gevel wilt geven. 
Formaten, kleuren en de combinatie hiervan zijn van 
grote invloed op het resultaat, zowel voor het uiterlijk als 
het kostenplaatje. Als u onze standaardformaten niet 
kunt gebruiken, adviseren we u contact op te nemen met 
de plaatselijke verkoper. Deze kan u helpen, zodat we 
samen de beste oplossing vinden voor uw project.

In dat verband zullen we ook de keuze van kleuren en 
glansvarianten met u bespreken, evenals de logistiek 
op de bouwplaats en andere aspecten waar u rekening 
mee moet houden als u aangepaste formaten koopt. Een 
telefoontje naar ons in een vroeg stadium kan u later in 
het proces heel wat werk, tijd en kosten besparen. 

Een bestelling stuurt u in via uw plaatselijke 
bouwmaterialenleverancier of via een van onze 
verkopers. STENI kan u helpen bij het invullen van de 
bestelling, zodat we er zeker van zijn dat we weten wat u 
nodig hebt.

Voorbeelden van hefapparatuur.

Boek een projectbijeen-
komst.(gebruik de QR-code)
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STENI WERELDWIJD

Onze producten zijn ontwikkeld in een klimaat dat tot de strengste 
ter wereld behoort. Elke dag opnieuw worden onze gevelplaten over 
de hele wereld op de proef gesteld door de invloeden van weer en 
wind, regen en zonneschijn en grote temperatuurschommelingen. 

Deze ervaring en de feedback van vele tientallen jaren hebben we 
in de productie verwerkt. Vandaag de dag leveren we gevelplaten 
met vele unieke productvoordelen en een functionele garantie van 
maar liefst 40 jaar.

 

Steni-platen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook bestand 
tegen verontreiniging. Solide, maar ook licht van gewicht. 
Brandwerend en vorstbestendig. Kleurvast en vochtbestendig.  
Wij noemen dat Steni-kwaliteit.

Vandaag de dag beschikken we over verkoopkantoren en 
distributeurs in heel Europa, Noord-Amerika en het Midden-
Oosten. Over de hele wereld worden gebouwen beschermd door 
gevelplaten van Steni, die deze gebouwen tegelijkertijd ook een 
karakteristieke uitstraling geven.

Vanuit de productiefaciliteiten in de provincie Vestfold 
in Noorwegen houdt Steni zich al sinds 1965 bezig 
met de ontwikkeling en productie van gevels van hoge 
kwaliteit.

Steni AS:  
Hoofdkantoor (HK) en productie 
Lågendalsveien 2633,  
3277 Steinsholt, Noorwegen

Steni-verkoopkantoren 
Noorwegen
Zweden
Denemarken
Finland
Nederland
België
Luxemburg

Steni-distributeurs 
Frankrijk
VK en Ierland 
IJsland
VS
Canada
Verenigde Arabische Emiraten

De overige landen worden bediend 
door de afdeling export vanuit het 
hoofdkantoor in Noorwegen.

HK
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LASTING EXPRESSIONS

Onze 
verkopers:

Patrick Klijnjan
Managing Director

Tél : +31 (0)6 51 55 40 57
E-mail : patrick@steni.nl

Dick Cornelissen
Account Manager

Tél : +31 (0)6 57 57 23 44
E-mail : dick@steni.nl

Adrie van Galen
Account Manager

Tél : +31 (0)6 51 75 84 76
E-mail : adrie@steni.nl

STENI BENELUX
Hoofdkantoor
Helftheuvelweg 11
5222 VM ‘s-Hertogenbosch, Hollande
E-mail : info@steni.nl
Tél : +31 (0)73 844 02 50

Ilanit Piatzisti
Sales Support

Tél : +31 (0)7 38 44 02 50
E-mail : ilanit@steni.nl

Zineb Elbazi
Sales Support

Tél : +31 (0)7 38 44 02 50
E-mail : zineb@steni.nl


